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  ٢از ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  م   ٢٠٠٨ اکتوبر ٢١"                                                                                              جاغـوری"سليمان 
    از هرات باستان                                                       

                                                  

  !اهی برای خلق و پرچم خيرخو
  

تعدادی از هموطنان ما ماسک مصلحين به صورت زده و از موضع دلسوزانه اشک به حال اطفال بيگناه جنايتکاران 
را که چه به حال وطن و وطنداران آورده اند، ) خلق و پرچم (و تعدادی هم کارنامه های جنايی .  از ديده می ريزند

و با ماسک شريفانه می فرمايند که چرا هنوز هم به دنبال موضوعات عتيقه و موضوع گذشته وعتيقه می دانند، 
گذشته باشيم  در حاليکه هم اکنون در وطن دسته ی دزدان کرزی با همکاری دسته ی دزدان شورای نظار دسته ی 

ور و چپاول دسته ی حزب وحدت دست به دست هم داده بدتر از گذشته جنايت و چ) افغان ملت(و دسته ی ) ستم ملی(
و يا چرا عليه اين دزدان و جنايتکاران موجود، سند نمی سازيد که عليه خلق  و پرچم بيچاره که همه ايشان .  ميدارند

  !از قدرت افتاده اند و خود مهاجر می باشند سر و صدا و سند بازی ميکنيد 
قايان ، گفته هايتان واضح نشان می دهد که خانم ها و آ: در جواب اين مصلحين و قاضيان کور و ديده درا بايد گفت 

که خود تان تهداب گذار اين همه بدبختی در کشور يعنی خلقی و پرچمی هستيد که هم اکنون قدرت شوروی با تانک و 
تفنگ از دست تان رفته  و توان آنرا نداريد تا مردم را در گورهای دسته جمعی روانه کنيد بناًء از حيله ی ديگر کار 

،عوامفريبانه مردم را اغوا ميکنيد تا )نرسيده بقدرت( ماسک مصلح به صورت می زنيد و مثل گذشته یميگيريد و
مردم پاک دل، دلشان بحال تان بسوزد مگر نمی بينيد که اين مردم پاک دل وعذاب کشيده از دست شما ناخلف ها، 

اری و حراست می کنند، يکی از جمله ی فرزندان بزرگ و برومند نيز دارند که بر خالف جنايات شما از آنها پاسد
هزاران فرزند رشيد  ملت برعکس شما، هم با وجدان و هم با شرف در صف مردم ايستاده و با رشادت خود فقط حق 

اين مرد گرامی  وعزيز که حق فرزندی خود را در قبال وطن صادقانه وعاشقانه . مردم عذاب کشيده خود را می طلبد
  .م حميد انوری می باشدادا می کند جناب محتر

باقدر دانی وسپاس از خدمات شريفانه و صادقانه ی بزرگوارحميد انوری ويارانش ، به هرچه جنايتکار و دالل وطن 
  .فروش است نفرين ابدی ولعنت می فرستم 

ن سادگی به کسانی که خلقی و پرچمی تشريف ندارند و از روی سادگی مصلح شده اند و اين سه دهه درد ناک را به اي
فراموش می کنند و جنايات خلق و پرچم را جنايات گذشته دانسته و به گمان خودشان به اطفال بيگناه آنها دلسوزی می 

  :نمايند صميمانه خاطر نشان ميکنم که 
آغاز گر تباهی و سقوط کشور، قاتلين بيشتر از يک مليون کشته، مسؤل بيشتر از سه  و نيم مليون انسان فراری، 

آنهم بکشور ايران و پاکستان تحت تحقير و فشار جنايت کاران و اراذل ايرانی و ) مجبور شده(ی و مهاجرمتوار
پاکستانی، مسؤل افتادن کشور در آتش جنگ جنايت کاران جهادی و قوماندانان جنگی، مسؤل مسلط شدن ايران و 

فتار آمدن کشور وملت به طاعون پاکستان با آن نيت رذيالنه شان به سرنوشت کشور غرض نابودی ، مسؤل گر
طالبی، و سبب همدست شدن جنايت کاران مثل جهادی، خلق و پرچم جمع طالبی جمع مزدوران و جاسوسان ايرانی، 
پاکستانی ، روسی و ديگران مساوی به دولت مزدور، دزد و خيانت کار قدرت های جهادی و حامد کرزی که بالخره 

نان  تشنه بخون ما ، مانند انگلستان و امريکا با ياران ديگری غربی شان اسير در بست افغانستان  را به چنگ دشم
آغازگر و مسؤل اين همه جنايت نا ). که برآمدن ازين اسارت در شرايط کنونی ضعيف وحتی ناممکن است(ساخت، 

 کی است؟ جرقۀ بخشودنی کی و کدام اشخاص جز خلق و پرچم می باشند منشاء اين همه نابسامانی غير خلق  و پرچم
چه گونه . اول آتش را غيراز خلق  و پرچم کی روشن کرد که به آتش وحشتناک تبديل شد و سراپای وطن را سوخت

فراموش می کنيد  و خلق و پرچم اين منشاء ی خيانت را گذشته و تير شده ميدانيد و ناخود آگاه مسببين آتش را می 
می خواهيد ملت نيز فراموش کند آيا اين عمل شما از روی سادگی خيانت به خواهيد فراموش کنيد و بوسيله ی شما 

اوضاع کشور نيست که آنها با جنايات شان فراموش شوند  و دور ديگر بيايند  و جنايات شانرا بر مردم درد کشيده 
  تکرار کنند؟

شورای نظار و (شوربا تبأنی همين اکنون به همکاری شما مصلحين ساده انديش، باند پرچم ، از درون  و بيرون ک
هنوزهم دست از هيچگونه نا مردی وخيانت درحق مردم برنمی ) افغان ملت(، خلقی ها با ) ستم ملی  و حزب وحدت

  .دارند
 مصلحين گرامی بياييد لحظه کوتاه، اطفال ناز پرورده ی خلقی  و پرچمی را فراموش کنيد و با من به کوچه های 

زار، قندهار، جالل آباد ميمنه، باميان، خالصه تمامی شهرهای خورد و بزرگ وطن بدون شهرمليونی هرات، کابل، م
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  ٢از ٢ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

زحمت و مصرف فقط  در خيال برويد و توجه کنيد که نتايج جنايات خلق و پرچم فقط  در اطفال که احساسات رقيق 
  . شما را تکان داده است ببينيم 

ی از دست داده اند و گله وار، محروم از درس  و تعليم بازی و اطفاليکه پدر و مادر شان را در کشتارهای دسته جمع
در گرما های سوزان  و سرما های .  ساعت از نا چاری دست بگدايی می زنند٢٤تفريح به خاطر يک شکم نان در 

طاقت فرسا شب باش  و سر پناه ندارند  و مثل حيوانات شب های طاقت فرسای را زير دوکان ها و ويرانه ها با 
ويش خطر از جان درحال گرسنگی و بی لباسی چگونه سپری ميکنند ؟ يا اينکه از جمله ی اين اطفال تعدادی از تش

 . قربانی عمل تجاوز جنسی طفالنه قرار ميگيرند) بچه بازها(آنها برای خوشگذرانی غالم باره ها 
 

      
  

  چند فوتو از اطفال فقير و بی پناه
  

مه نان گرفتار باند های مافيايی شده در مخفيگاه ها  و زيرخانه ها زنده زنده سالخی يا تعدادی شان به خاطريک لق
شده اعضای بدن شان تازه تازه کشيده می شود و بقيه ی بدن طفالنه شان، نيست و نابود ميگردد از گُم شدن آنها و 

تنها اطفال گدا و رفيق با آنها،  (.جنايات مافيا هيچ کس خبر نمی شود زيرا اين اطفال بی بازخواست و بی صاحب اند
  .)فالنی هم گُم شد و ديگرنيامد:  خواهند گفت

يکبار آنها را بياد بياوريد و باز دوباره به اطفال رهبران و دست اندر کاران کليدی پرچمی ها و خلقی ها در ممالک 
ح برخوردار، خانه های مجلل در مرفع مثل هالند  و ديگر نقاط غرب نظر اندازيد که همه از درس  و تعليم و تفري

که از خون بهای مليون اطفال بی پناه که شب را از برکت خلق و پرچم در زير ( اختيار، موترهای رهوار مدل سال 
و روزی که غرب آنها را بخاطر اين شاهکاری های جنايی شان فقط *.  به رقابت می پردازند .) دکانها ميخوابند

اطريکه آرامش زندگی را در غرب از دست ندهند، اين مکاران حيله گر نمايشنامه ی بخ. مورد سوال قرار ميدهند
براه می اندازند و از اسلحه ی دلسوزانه اطفال مظاهره غرض ترحم مردم جامعه ی غرب ترتيب داده بچه های قد و 

يه و زاری بگويند که ما را از نيم قد کوچک شانرا به بازار کشيده ، ياد ميدهند تا داد  و فرياد براه اندازد و با گر
  .پدران ما جدا نکنيد 

  

     
  

   های پرچم زادگان در آغوش کاپی تاليزمفوتو
  

برادر مصلح من هرگاه اين اطفال جنايتکار زاده را با آن اطفال زير دوکانی گرسنه و برهنه هميشه بيمار بی دوا بی 
اطر وطنفروشی خلق  و پرچم از دست داده اند، مقايسه کرده، سرپناه  و بی سرپرست وطن، که همه چيز شانرا به خ

  پايان  . نه شايد که نامت نهند آدمیآن بی نوايان را ناديده بگيری  و به اين اطفال دارای شرايط مرفع  دل بسوزانی 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .هرجا آبادی را ديدم به يقين گمان کردم که جای ديگری را ويران کرده اند : ازنهج البالغه *  
 


